
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru 
 
Cena za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2020: 
Bystrík Šikula za román Kvet medzi priepasťami (Perfekt) 

Prémie v rámci Ceny za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu: 

➢ v kategórii poézia:  
 
Ján Zambor za zbierku básní Brána (Skalná ruža) 
Erik Ondrejička za zbierku básní Volanie (Petrus) 
 

➢ v kategórii próza: 

Ivan Kolenič za dielo Rozptylové lúky (Signum) 

➢ v kategórii literatúra pre deti a mládež: 

Roman Brat za dielo Ja nechcem byť mimozemšťan (Perfekt) 

➢ v kategórii literatúra faktu: 

Ľubica Krénová za dielo Martin Huba (Slovart) 

➢ v kategórii literárna veda:  

Vladimír Predmerský a kol. za dielo Dejiny slovenskej dramatiky bábkovéhodivadla 
(Divadelný ústav)  

➢ v kategórii esejistika: 

Vladislav Suvák za dielo ARS VIVENDI alebo Umenie žiť medzi Sokratom  a 
Foucaultom (VSSS) 

 
Cena Imre Madácha za rok 2020 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku: 

 
Zoltán Csehy  za dielo Grüezi! Fél év Svájc (Grüezi! Polrok Švajčiarsko), vyd. 
Kalligram  

Prémie za pôvodné dielo v maďarskom jazyku: 

Anikó Polgár  za dielo Poszeidón gyöngyszakálla (Poseidónova brada z perál), vyd. 
Kalligram  

Péter Macsovszky za dielo Miből készültek és hová tartanak (Z čoho boli vyrobené 
a kam smerujú), vyd. Spolok Madách  

 

Cenu Imre Madácha za rok 2020 za preklad diela zo slovenského jazyka do 
maďarčiny: 

Tímea Pénzes za preklad diela: Mária Modrovich: Flešbek (Flesbek), vyd. OZ 
Phoenix  

 
 



 

Prémie za preklad diela zo slovenského jazyka do maďarčiny: 

Erika Horváth Vályi za preklad diela: Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape (Túl 
a térképen), vyd. Kalligram  

Norbert György  za preklad diela: Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky (Anyák 
és kamionsofőrök), vyd. Typotex Kiadó  

 
Cenu Ivana Franka za rok 2020 za pôvodné umelecké literárne dielo v ukrajinskom 
jazyku: 

 
Július Paňko za dielo Ja – Mychas (vyd. Kolo, Ukrajina)  

 
Cenu Ivana Kraska za rok 2020: 

 
Dominika Moravčíková  za dielo Deti Hamelnu     

 
Prémie Ivana Kraska za rok 2020: 

 
Maja Jacobs Jakúbeková za dielo Vykrivenie     
Daniela Kováčiková za dielo Svet:lom   
 


